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ŠKODA AUTO rozšiřuje možnosti interiérových 

individualizací pro Citigo a Rapid 
 

› Designová interiérová fólie z nabídky ŠKODA Originální příslušenství nově i 

pro modely Citigo a Rapid 

› Vlastní fotografie může zdobit přístrojovou desku, stačí ji nahrát do aplikace 

na ŠKODA E-shopu 

› ŠKODA Rapid Spaceback Fresh 1.2 TSI již od 298 900 Kč s financováním 

ŠKODA Finance od ŠkoFINu 

 

Mladá Boleslav, 27. srpna 2015 – ŠKODA Originální příslušenství rozšiřuje svou 

nabídku o designové interiérové fólie pro modely Citigo a Rapid. Tato možnost 

individualizace se již osvědčila u třetí generace modelu Fabia. Nyní dostávají 

příležitost přizpůsobit interiér svého vozu vlastním představám i majitelé 

dalších automobilů ŠKODA. 

 

Vozy ŠKODA jsou skvělou volbou nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro ty, kteří vyznávají 

aktivní životní styl. Kdo chce vystoupit z řady a dodat interiéru svého vozu individuální 

charakter, pro toho představuje elegantní řešení právě designová interiérová fólie ze 

sortimentu ŠKODA Originální příslušenství. Zásluhou této samolepicí fólie umístěné na 

přístrojové desce před spolujezdcem získá interiér nádech originality. Fólie může nést 

jakýkoliv námět, který neodporuje legislativním pravidlům. Každý si může vytvořit vlastní 

motiv, který odráží styl jeho osobnosti.  

 

Designová interiérová fólie je vyrobena z kalandrovaného vinylu a vybavena 

odvzdušňovacími kanálky, což zajišťuje snadnou aplikaci bez vzduchových bublinek. 

Lepicí vrstva se aktivuje prostým přítlakem. Při lepení fólie je kladen největší důraz na 

správné umístění fólie na přístrojovou desku. To vyžaduje pečlivost a určitou zkušenost, 

proto se vyplatí přenechat lepení odborníkům. Designovou interiérovou fólii lze snadno 

odstranit a nahradit ji novou, třeba s jiným motivem. 

 
Všechny fólie lze objednat přes ŠKODA E-shop – a to jak ty standardní 

s přednastavenými abstraktními či sportovními motivy, tak vytvořené speciálně dle přání 

zákazníka. V tom případě je třeba vyfocený obrázek nahrát do jednoduché aplikace 

v sekci „Fólie do interiéru“. V několika snadných krocích si zájemce vybere druh dekoru, 

nahraje svou fotografii, upraví požadovaný výřez a dokončí objednávku. Fotografie musí 

splňovat předepsané parametry uvedené v pokynech pro vytvoření vlastního motivu. 

Zaslaný motiv se graficky zpracuje, přenese na samolepicí designovou fólii a vystřihne do 

tvaru přesně odpovídajícímu místu pro nalepení na přístrojovou desku před 

spolujezdcem. Samotná fólie je zákazníkovi doručena kurýrem na zadanou adresu. 

 

Designová interiérová fólie představuje další způsob, jak může majitel odlišit svůj vůz 

ŠKODA od ostatních, a vhodně doplňuje škálu exteriérových prvků. Zvláště modelová 
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řada Rapid tak nabízí širokou paletu individualizačních možností. Aby byla pro potenciální 

zájemce ještě atraktivnější, přichází s výhodným financováním ŠKODA Finance od 

ŠkoFINu, v jehož rámci se prodejní cena pro retailové klienty sníží o 30 000 Kč. Znamená 

to, že skvěle vybavené akční provedení ŠKODA Rapid Spaceback Fresh 1.2 TSI/66 kW 

s litými koly, malým koženým paketem, multifunkčním volantem, dálkovým centrálním 

zamykáním či klimatizací lze aktuálně pořídit již za 298 900 Kč. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Designová interiérová fólie nově i pro model 

Citigo 

ŠKODA Originální příslušenství nyní nabízí designové 

interiérové fólie pro modely Citigo, Fabia a Rapid. 

Fólie lze objednat přes ŠKODA E-shop – a to jak ty 

standardní s přednastavenými abstraktními či 

sportovními motivy, tak vytvořené speciálně dle 

přání zákazníka. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Designová interiérová fólie nově i pro model 

Rapid 

ŠKODA Originální příslušenství nyní nabízí designové 

interiérové fólie pro modely Citigo, Fabia a Rapid. 

Fólie lze objednat přes ŠKODA E-shop – a to jak ty 

standardní s přednastavenými abstraktními či 

sportovními motivy, tak vytvořené speciálně dle 

přání zákazníka. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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